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Beszélgetés a 90 éves 
Keszler Máriával*

Kopogásomra egy sugárzó, élénk 
mozgású, mosolygós hölgy nyitott aj-
tót. Beszélgetésünk során a 90. szü-
letésnapját ünneplő Keszler Mária 
fi atalokat megszégyenítő lelkesedéssel 
mesélt munkásságáról, hivatásáról, 
s legalább annyit kérdezett a néptánc-
mozgalom, a táncpedagógia és a tánc-
folklorisztika jelenéről, mint ameny-
nyit mesélt múltjáról. Az Életfa-díjas 
táncpedagógus és népművelő nem 
hazudtolta meg korábbi kijelenté-
sét: „A szakma számára én mindig és 

minden időben nyitott vagyok.” (Bura 
2014: 13.)

Mária néni 1925-ben született 
Olaszliszkán, 3 éves korától Budapes-
ten nevelkedett. Már egész fi atalon 
találkozott a népi kultúrával, amely-
nek aztán életében elkötelezett híve 
és közvetítője volt. Eleinte a Soli Deo 
Gloria Református Diákközösségek és 
a cserkészmozgalom keretei között 
ismerkedett a népdalok, a  népme-
sék, a  tánc és a játék világával, majd 
a Levente Központi Művészegyüttes-
ben táncolt. Mindemellett a Muharay 
Együttes munkájában is részt vett. Az 
együttes megszűnésével 1946-ban 
kerültek át táncosai a NÉKOSZ Tánc-
együttesbe (Népi Kollégiumok Orszá-
gos Szövetségének Központi Tánc-
együttese), melynek néhány tagjából 
1948-ben megszervezték az immár 
hivatásos Honvéd Művészegyüttest. 
Keszler Máriát felvételi nélkül hívták 
az alapító tagok sorába. 1951-ben ke-
rült a Magyar Állami Népi Együttesbe, 
ahol további éveket töltött hivatásos 
táncosként, egészen 32 éves koráig. 
Boldog emlékeket idézve, nagy lel-
kesedéssel mesélt a táncművészként 
töltött évekről, s  kérdésemre, hogy 
miért hagyta abba a táncot, moso-
lyogva felelte: „Addig kell abbahagyni, 
amíg nem mondják, hogy: Hűha, ez 
még mindig táncol? Tényleg. De na-
gyon szerettem. És mindig tanítottam. 

Mindig volt együttesem. Valahol át 
kellett adnom, amit tudtam… A tánc 
elhivatottja voltam és tulajdonképpen 
maradtam is, mert a gyermektáncok 
hirdetője lettem.”

Amatőr táncosként és hivatásos 
táncművészként olyan kivételes sze-
mélyiségekkel ismerkedett meg, akik 
egész életében meghatározóak ma-
radtak számára. Balla Péter, Muharay 
Elemér, Szabó Iván, Molnár István 
nagy hatást gyakoroltak rá. „Többek 
között Muharay Elemér hatására már 
fi atalon maradéktalanul elszegődtem 
bojtárnak a népművészethez, és ké-
sőbb is minden időmet, szinte egész 
életemet, annak szenteltem.” A  Hon-
véd Táncegyüttesben a balett és 
néptánc mellett fontosnak tartották 
a tagok elméleti képzését. Bevonták 
őket az oktatásba, kutatásba, megis-
mertették velük a táncjelírás rejtel-
meit. Olyan jeles kutatók tartottak 
előadásokat a táncosok számára, mint 
Gönyei Sándor vagy Lugossy Emma. 
Mindemellett Keszler Mária 1954-
ben néprajzos diplomát szerzett az 
ELTE-n.1 Táncművészi hivatása mel-
lett Mária néni is gyűjtött, kutatott, 
tanított, s  későbbi munkahelyének, 
akkori nevén a Népművészeti Inté-
zetnek már ekkor külső munkatársa 
volt.

1957-ben elhagyta a színpadot, 
s két évre minden kapcsolata megsza-

* A beszélgetést követően érte szerkesztőségünket a hír Keszler Mária haláláról. A veszteséget enyhítendő, néhány mondatát e 
beszélgetés által sikerült megörökítenünk (a Szerk.).

1 Olyan kiváló elmék fordultak meg ekkoriban az ELTE padsorai között, mint Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc vagy Andrásfalvy 
Bertalan. 



64

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Arcképek

Kurucz Ildikó

kadt a néptánccal, a néprajzzal, a nép-
művészettel. 1960-tól a Népművelési 
Intézet Táncosztályának vezetője, 
Poór Anna hívására főállású munka-
társ lett, egészen nyugdíjazásáig. Itt 
kiemelkedő gyakorlati ismeretei és 
elméleti tájékozottsága, alapossága, 
ösztönös pedagógiai érzéke, mérhe-
tetlen alázata és hivatástudata hoz-
zásegítette ahhoz, hogy mesterének, 
Muharay Elemérnek követője legyen.

A  Népművelési Intézet több kor-
szakban is kiemelkedő, sőt, művelő-
déstörténeti jelentőségű szerepet töl-
tött be a néptánc és népzene kutatása 
és terjesztése, elméleti és módszer-
tani gondozása terén. Az 1951-ben 
minisztertanácsi rendelettel alapított, 
akkori nevén Népművészeti Intézet 
feladata a szovjet ideológia szerinti 
új szocialista kulturális tömegmoz-
galom művészeti irányítása, a  szo-
cializmus eszméivel áthatott népdal 
és tömegtánc kialakítása lett volna. 
(Földiák 1996) Néptánccal két osztály 
is foglalkozott. A  Poór Anna vezette 
Táncosztály inkább megfelelt az ala-
pító elvárásoknak, feladata a néptánc-
csoportok munkájának segítése volt, 
elsősorban „korszerű” koreográfi ák-
kal. „Akkor a példa a nagy szovjet ko-
reográfus, Mojszejev volt, az ő elméle-
te szerint a koreográfusnak csak ihle-
tet kell szereznie a paraszti kultúrából, 
meg a motívumokat, s  művészi tehet-
séggel kell megfogalmazni a koreográ-
fi át, hogy így átfogalmazva a színpad-
ról közvetíthesse a nemzeti kultúrát. 

…Ezt a badarságot a másik oldal úgy 
tudta ellensúlyozni, hogy függetlenül 
attól, hogy milyen koreográfi ai eszmék 
jegyében fogalmazódott a színpadi 
művészet, a  tánckutató részleg a nép-
rajzi osztályon nagyon szigorú tervek 
szerint hozzáfogott a gyűjtőmunká-
hoz.” (Mátyus 1996: 10.) A  „másik ol-
dalt”, a Népművészeti Intézet Népraj-
zi Osztályát Muharay Elemér vezette. 
Itt a népművészetnek szinte minden 
ágával foglalkoztak, a népköltészettől, 
a  szokásokon keresztül a népzenéig, 
s ennek keretében alakult ki a táncku-

tató részleg is. Muharay frissen vég-
zett néprajzosként vette az osztályára 
Pesovár Ernőt, akit körülvettek tán-
cos és néprajzos csoporttársai, bará-
tai. Valamennyien Molnár István ta-
nítványai voltak. Mesterük gyűjtő és 
kutató példáját2 követve fogalmazták 
meg saját feladatukat. „Így elhatároz-
ták, hogy a tánccsoportok munkáját 
úgy segítik, hogy módszeres fi lmezést 
szerveznek az országban a néprajzi 
gyűjtés mellett. Tudatos gyűjtőmunka 
kezdődött azzal a gondolattal, hogy a 
táncot is így fogják felgyűjteni, ahogy 
a népzenét Kodály és Bartók. Ez jó fo-
gadtatásra talált Muharay Elemérnél 
és Széll Jenőnél. Széll Jenő szerzett is 
pénzt mindenre.” (Mátyus 1996: 9-10.)

A  Muharay vezette Néprajzi Osz-
tály a hagyomány és a népművészet 
egyedülálló gyűjteményét hozta létre 
néhány év alatt. Olyan kivételes ku-
tatók neve fémjelzi e korszakot, mint 
pl. Martin György, Pesovár Ernő és 
Ferenc, Borbély Jolán, Andrásfalvy 
Bertalan, és még sorolhatnám, akik 
tudományos igényű gyűjtő és rend-
szerező tevékenységükkel megala-
pozták a méltán európai hírűvé vált 
magyar néptánckutatást. (A  sokszor 
saját felszereléssel vagy saját költsé-
gen folytatott gyűjtéseik, korai szink-
ron lejegyzéseik jelentik Európában 
az első eredeti szinkronizált táncfel-
vételeket.)

Az 1956-os forradalom az Inté-
zet életében is változásokat hozott. 
A  rendcsinálás, a  tisztogatás elsősor-
ban az immár Népművelési Intézet 
Néprajzi Osztályát érintette. „Össze-
keverték a népi-nemzetit a népiesség-
gel, a  narodnyikizmussal, a  táncku-
tatásról, mint tudományos munkáról 
megállapították, hogy nem az intézet-
ben van a helye.” (Mátyus 1996: 10.) 
A  külső és belső munkatársak, a  ko-
rábbi tánckutatók nagyrészt elhagy-
ták az intézetet. Muharay Elemér 
osztály nélküli osztályvezetővé vált. 

„Martin György maradt itt egyedül, 
mert az akkor már több tízezer mé-
tert számláló fi lmanyagot nem merte 

itt hagyni. Attól félt, úgy jár, mint a 
Pátria lemezsorozat – tudni illik ki-
dobták a szemétre.” (Mátyus 1996: 
10.) A  kiváló tudós félnapos mun-
katársként kapott helyet Poór Anna 
táncosztályán, majd 1964-től Kodály 
Zoltán hívására osztályvezető szerep-
körben tölthette be kutatói hivatását 
a Magyar Tudományos Akadémián. 
(Földiák 1996)

Az 1960-as évek elején megújulás 
következett be az Intézet életében 
és a közművelődésben egyaránt. Ki-
emelt feladat lett a kutatás mellett/
helyett a kultúra közvetítése, az is-
kolai és úttörőházi szakkörök tevé-
kenységének módszertani és szak-
mai segítése, a  kodályi elképzelések 
gyakorlati megvalósításában vállalt 
feladatok. Keszler Mária épp ekkor, 
1960-ban kezdte meg munkásságát 
az intézetben, a  Poór Anna vezette 
táncosztályon. Martin György inst-
rukciói szerint elsősorban a gyermek- 
és nemzetiségi (elsősorban sváb) 
néptánc területen tevékenykedett, 
melyekben maradandó értéket hozott 
létre. Tevékenysége révén új momen-
tumokkal bővült az Intézet profi lja. 
Vállalta a néptáncoktatók képzésének 
megszervezését, a  gyermek néptánc-
együttesek patronálását, nevéhez fű-
ződik a nemzetiségi együttes-vezetői 
képzés beindítása, illetve az országos 
nemzetiségi fesztiválok koordinálása. 
(Ez utóbbi évtizedekre a nemzetiségi 
együttesek egyetlen hivatalos szak-
mai fórumává vált.) Kezdeménye-
zéséből nőtte ki magát a mára már 
ifj úsági antológiával is kibővült gyer-
mek néptáncantológia. Feladata volt 
a Népművészet Mesterei és Népmű-
vészet Ifj ú Mesterei díjazás gondozá-
sa, mely címet viselők közé máig is a 
népi előadóművészek legjobbjainak 
ítélt személyek, együttesek tartoznak. 
Szívén viselte a táncos kiadványok, 
kötetek szerkesztésének feladatát 
Nevéhez elsősorban a gyermek nép-
tánc és nemzetiségi módszertani ki-
adványok kapcsolódnak.3 Ő  szervez-
te meg az első ötnyelvű, hároméves 

2 Molnár István járt először Erdélyben gyűjteni, magnóval és fi lmfelvevővel, ő gyűjtött először néptánc eredeti snitteket. (Má-
tyus 1996:9.)

3 1975-ben jelent meg az 1987-ig hat kiadást megért, Keszler Mária által szerkesztett, Magyar népi gyermekjátékok c. könyv. 
Anyagát Borsai Ilonával, az MTA Népzenekutató Csoportjának főmunkatársával válogatták. Keszler Mária Muharay Ele-
mér tiszteletére ajánlotta a kötetet: „Ő volt, aki fáradhatatlanul harcolt a gyermekjátékok pedagógiai elismeréséért. A fel-
szabadulás után első ízben az ő szerkesztésében jelentek meg eredeti népi gyermekjátékokat tartalmazó kiadványok.” (Bura 
2014: 53-55.p.)
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időtartamú nemzetiségi táncoktató 
tanfolyamot. Pedagógusok és gyógy-
pedagógusok főiskolai képzésében 
vett részt. Kiemelkedő szerepet vál-
lalt a néprajz és a néphagyományok 
közvetítésében 1976-tól az Országos 
Úttörő Népművészeti Szaktáborok 
megszervezésével. A  1970-es évek 
új kihívásaira az Intézet módszer-
tani válaszaként a gyermek tánchá-
zak megszervezésében, vezetésében 
jutott fontos szerephez – az általa 
alkalmazottnak nevezett néprajz köz-
vetítésében. Intézeti munkája mellett 
pedig szinte mindvégig táncegyüttest 
vezetett. 12 évig a SOTE néptánc-
együttesét, majd a nemzetiségi tán-
cok kutatójaként Kricsovics Antal 
asszisztense volt éveken keresztül a 
Fáklya Táncegyüttes mellett.

Kurucz Ildikó: Annak idején még 
nem volt kidolgozott módszertan arra, 
hogy miként lehet továbbadni a népi 
kultúrát, táncot, játékot, különös-
képpen gyermekek számára. Ebben a 
módszertani munkában a Népmű-
velési Intézet, személy szerint pedig 
Keszler Mária nagyon fontos szerepet 
vállalt, elméleti és gyakorló szakem-
berként egyaránt. A  gyermekekkel 
foglalkozó néptáncoktatók több gene-
rációja hallgatta az Intézet által szer-
vezett tanfolyamokon előadásait, vagy 
akár leshette el tőle a gyakorlat csín-
ját-bínját. Honnan jött az indíttatás, 
hogy tanítson?

Keszler Mária: A  Pedagógus Tár-
sasággal jó kapcsolata volt az Inté-
zetnek. Bennük merült fel az igény, 
hogy a gyermekek mozgáskultúráját 
fejleszteni kell. De nem tudtak jó gya-
korlatokat, amiket a gyermekekkel 
játszhatnak. … Érdekes volt, hogy 
mennyire ismeretlen volt számukra a 
gyermekjátékok világa.

K. I.: Ma olyan természetesnek 
vesszük, hogy a pedagógusok, óvónők 
ismernek, használnak népi játékokat.

K. M.: Annak idején ez nem így 
volt, de egyszer csak igény mutatko-
zott rá. Számomra pedig természetes 
volt, hogy tudok játszani.4 A napközis 
pedagógusoknak szervezett tanfolya-
mokon kiderült, hogy a pedagógusok 
nem rendelkeznek nagy játékkinccsel.

Keszler Mária született pedagó-
gus. Sosem tanult pedagógiát, de vall-
ja, a pedagógiai érzék az, ami igazán 
számít, azt pedig nem lehet megtanul-
ni. Beszélgetésünk során kiderült, hogy 
ösztönösen egy ma is rendkívül mo-
dernnek tekinthető pedagógiai gondol-
kodást követett a gyermekekkel foly-
tatott munkája során. A  talán az él-
ménypedagógia keretei közé sorolható 
szemléletével erőteljes kreativitásra és 
közösségi szellemre való nevelést való-
sított meg.

K. M.: Ezeknek a játékoknak – a 
népi gyermekjátékoknak – az a nagy-
szerűsége, hogy komplexek: szövegük 
van, dallamuk van, cselekményük van. 
A  cselekmény az változhat, azt lehet 
variálni. Születtek új megoldások: 

„Játsszuk így!”
K. I.: Megteheti-e a pedagógus, 

hogy változtat a játékon? Számomra 
kérdés, hogy hogyan, miben lehet vál-
toztatni.

K. M.: Az, hogy a játék alakja mi-
ként maradjon meg, az a néprajzos 
feladata. De a pedagógus feladata 
hagyni a gyermeki fantáziát kibonta-
kozni. Alakítsa a maga formájára. Ők 
találják ki. Nagyon tudnak örülni neki. 
Hagyni kell. A  közösség a sajátjának 
fogja érezni a játékot… Gyönyörű 
emlékeim vannak.

K. I.: Ha jól értem Mária nénit, 
mindig hagyta, hogy a gyerekek krea-

tívak legyenek. A  játékot megújíthat-
ták saját ötletük és fantáziájuk szerint 
is. Ez ma is nagyon modern peda-
gógiai gondolkodásra vall, amikor a 
kreativitásra nevelés nagyon népszerű 
fogalom. Azt gondolom, hogy ebben a 
táncnak és játéknak különösen nagy 
szerepe lehet.

K. M.: Nagyon. Az tükrözi ezt a 
legjobban, amikor már teljesen az 
övék a játék vagy a tánc. Ahogy fel-
szabadultan tudják azt élvezni. Mert 
a tanulás azért mindig tanulás. Még 
én sem tudtam igazán megoldani, 
hogy ne legyen tanulás íze. Mert a 
szöveg nélkül nem megy. A  dallam 
nélkül nem megy. Ezt nem lehet más-
képp, mint hogy fi gyelemmel, ülve ta-
nuljuk. Van, akinek le kell írni, mert 
úgy tudja igazán megtanulni. Ez a 
gyakorlatban nem jelentett gondot. 
De nekem belülről gondot jelentett 
az, hogy hogyan lehetne ezt simáb-
ban. Mert a magnó az nem jó. Elveszi 
a természetes hangulatot. Az ének-
hang nagyon fontos ebben a világban. 
Hogy a gyermekek énekhangjukkal 
kísérjék a játékukat. És együtt játsz-
szák az egészet. Akkor tudják igazán 
átélni.

K. I.: Azt gondolom, hogy a játék-
kal, tánccal egy értékrendet közvetít 
az ember. A  formák önmagukban is 
hordozzák az értéket, de fontos, hogy 
hogyan tanítja, mit hangsúlyoz az 
órán a pedagógus. Például, hogy ta-
nuljanak meg egymásért kiállni. Alap-
vető emberi értékek megismerésére 
tesznek szert, nem csak a táncot, nem 
csak a játékot tanulják meg.

K. M.: Pontosan! Az együttes be-
mutatók jó tükrei a közösségi életnek. 
Nem csak a kiemelkedő művészi szín-
vonalat képviselő csoportok, de kö-
zösségi szellemet tükröző alkotások is 
szerepeltek. … Legalább olyan fontos 
a közösség, mint maga a művészet. 
Aki nem olyan ügyes, az is táncoljon, 
fejlődjön, gyarapodjon, örüljön, hogy 
a közösség tagja, valaminek a részese. 
Sok kevéssé tehetséges, de táncot na-
gyon szerető gyermekkel találkoztam. 
Hogy milyen örömmel tudnak táncol-
ni, azt nem lehet elfelejteni.

K. I.: Mária néniék egészen kicsi, 
2-3 éves gyermekekkel is tartottak fog-

4 Keszler Mária a cserkész és református közösségekből, később már amatőr táncosként Molnár Istvántól ismert rengeteg játé-
kot. Később Gönyei Sándor és Lugossy Emma táncjel írással lejegyzett gyűjtéseire támaszkodott.
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lakozásokat kísérleti jelleggel a Fővá-
rosi Művelődési Házban.

K. M.: Csodálatos szép emlékeim 
vannak. Az a felejthetetlen igyeke-
zet, akarat. Elindítottuk, de nem volt 
sikeres. Ilyen kis korban nem lehet 
táncolni, játékkal kell foglalkozni. 
Mindennek meg kell járni az iskoláját. 
A gyermekjátékokban úgyis van olyan 
típusú mozgás, ami majd a tánchoz 
elvezet. De ezt meg kellett tanulnunk. 
Tapasztalni kellett. Ahhoz kell alkal-
mazkodni, ami a gyermeknek jó. Egy-
két hibát elkövet az ember, de tanulni 
kell belőle.

K. I.: A  tánc és a játék mindig 
meghatározó maradt Keszler Mária 
életében. Kezdetben színpadon művel-
te, majd pedagógusként, s a legutóbbi 
időkig zsűrizte a gyermek- és nemze-
tiségi táncfesztiválokat, személyisége, 
elmélyült gyakorlati és elméleti isme-
retei, továbbá segítő szándéka erre 
egyaránt alkalmassá tették. A  zsűri-
zés jó eszköz a (néptánc)mozgalom 
alakítására, épp ezért nagy felelősség 
is. Mária néninek mik voltak a szem-
pontjai?

K. M.: Visszahallottam, hogy a 
résztvevők úgy ítélték meg, hogy el-
sődlegesen a jót és szépet mondtam 
el, és abba helyeztem bele a hiányos-
ságokat. (Mindenkit megdicsért, hisz 
mindenki rászánta az idejét a pró-
bákra.) Ha valakinek nincs valamihez 
tehetsége, de szereti csinálni, azt nem 
szabad azért elmarasztalni, hanem 
szépen rá kell vezetni, hogy lesz jó, 
ahogy csinálja.

K. I.: Azt gondolom, Mária néni 
életében, tevékenysége kerete akár 
táncegyüttes, akár az Intézet, vagy az 
esti foglalkozások voltak, a  mozgató 
mindig ugyanaz volt.

K. M.: Az Ügy! Az ügy, ami él és 
virul, még a mai napig is. Virultatjuk. 
Külön-külön, együtt, és ez olyan jó. … 
A  gyermektársadalom nagyon fontos 
mindannyiunk számára. Hogy egész-
séges legyen, és szép élményekben 
nevelődjön fel.

K. I.: A tánc és a játék ehhez jó se-
gítség.

K. M.: No meg a többi művészeti 
ág is! Színjáték, zene stb. Hogy teljes 
emberek legyenek, mire felnőnek.

Keszler Máriára a fi atalabb tánc-
oktató és táncpedagógus generációk 

már nem emlékeznek, de a kortársak 
és a régi tanítványok nagy szeretet-
tel beszélnek személyéről. Úgy vélem, 
komoly tanulság megismerni Mária 
néni történetét és tanítását. Munkás-
ságát az idő egyértelműen igazolta. 
Rövid találkozásunk során ugyan csak 
néhány téma került szóba, de Keszler 
Mária legfontosabb tulajdonságai így 
is példaként állhatnak előttünk, me-
lyek közül legszembetűnőbb: végtelen 
szeretettel átitatott hivatástudata.

90. születésnapjának tiszteletére a 
Magyar Pedagógiai Társaság kiadta 
A  népművészet napszámosa, Keszler 
Mária életútja és írásai. Dokumentu-
mok a néptáncmozgalom hőskorából 
című kötetet, Bura Ibolya szerkeszté-
sében. A kötet Keszler Mária munkás-
ságának részletes bemutatása mellett 
színes képet rajzol a gyermek- és a 
nemzetiségi néptáncmozgalom törté-
netéről. Ajánlom mindazok fi gyelmé-
be, akik érdeklődnek a néptáncpeda-
gógia, a néptáncmozgalom vagy akár 
a magyarországi közművelődés törté-
nete iránt.

A  kötet kezdő sorai Keszler Má-
riától: „A  népművészet olyan dolog, 
hogy vagy megérinti az embert vagy 
nem. Minél korábban ismerkedik meg 

vele az ember, annál biztosabb, hogy 
egész életére kihat, kardinális lesz az 
életében, főleg ha olyan meghatározó 
személyiségű, karizmatikus emberek-
kel találkozik, mint Muharay Elemér, 
Balla Péter, Szabó Iván, Rábai Miklós, 
Martin György és Pesovár Ferenc – a 
teljesség igénye nélkül.

Megköszönöm a jó istennek azt 
a tulajdonságomat, ami valójában 
egész életemben végigkísért –, hogy a 
dolgokat úgy tudjam elfogadni, aho-
gyan azok megtörténtek. A megváltoz-
tathatatlanon soha nem emésztettem 
magam, hiszen azokat csak tudomá-
sul lehet venni.”
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